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Bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie energii elektrycznej2 

 

Wprowadzenie 

 

Podano definicję  bezpieczeństwa  energetycznego,  omówiono i podano  wskaźniki bezpieczeństwa 

energetycznego dla Polski. Omówiono politykę państwa  w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. 

Wskazano na konieczność budowy kopalń węgla brunatnego z transportem przenośnikowym  jako czyn-

nika stabilizującego bezpieczeństwo energetyczne w zakresie energii elektrycznej. Podano ceny energii 

elektrycznej otrzymywanej z różnych nośników energii. Omówiono  mix energetyczny Niemiec i  Polski. 

Na podstawie omówionych w artykule  zagadnień  opracowano wynikające z nich  wnioski. Artykuł za-

kończono streszczeniem w języku polskim i angielskim      

 

Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

 

  Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zostało zdefiniowane w Prawie energetycznym [2] oraz w 

Polityce energetycznej Polski do 2025 roku: „Bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwia-

jący pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i w energię w sposób 

technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.”  

Najważniejszym podmiotem, którego powinno dotyczyć pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest 

odbiorca energii, któremu powinno się w określonym stopniu zagwarantować energię w potrzebnej for-

mie i ilości, w wymaganym czasie oraz w dostępnej cenie. Zadaniem państwa w odniesieniu do sektora 

energetycznego powinno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego rozumia-

nego jako [3,4] : 

-bezpieczeństwo dostaw czyli zapewnienie ciągłości i jakości dostaw energii na poziomie wynikają-

cym z potrzeb społecznych i gospodarczych.  

- bezpieczeństwo ekonomiczne rozumiane, że ceny energii nie będą tworzyły bariery dla                                           

rozwoju gospodarczego i nie będą prowadziły do ubóstwa energetycznego; 

      -bezpieczeństwo ekologiczne sprawiające, że produkcja energii nie będzie powodowała 

nadmiernego zanieczyszczenia środowiska. 

Bezpieczeństwo energetyczne zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to: 

                                                           
1  Dr hab. inż .,Tadeusz Chrzan, prof. nadzwyczajny, WSOWL.  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wydział Nauk o Bezpieczeń-

stwie.   E-mail.T.Chrzan@wso.wroc.pl, 
1 Artykuł  recenzowany 
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- stopień zrównoważenia popytu i podaży na energię i paliwa, 

- zróżnicowanie struktury nośników energii tworzących krajowy bilans paliwowy, 

-stopień zdywersyfikowania źródeł  dostaw / stopień uzależnienia od importu/ 

- stan techniczny i sprawność  urządzeń i instalacji,- stany zapasów paliw, 

- uwarunkowania ekonomiczne przedsiębiorstw energetycznych i ich  wyniki finansowe, 

- stan lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tj. zdolność  do zaspokajania potrzeb 

energetycznych na szczeblu lokalnych społeczności. 

 Polityka klimatyczno-energetyczna UE wywiera wpływ na rozwój polskiej energetyki w perspekty-

wie do 2050 r. Dotyczy to zarówno energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej oraz w przyszło-

ści energetyki jądrowej. Realizacja założeń Pakietu  [3,4] Energetycznego 3×20 oraz EU ETS (Europejski 

System Handlu Emisjami) wiąże się z  koniecznością nakładów inwestycyjnych w dziedzinie moderniza-

cji źródeł energetyki konwencjonalnej, w szczególności zaangażowania w technologie niskoemisyjne, 

promocji odnawialnych źródeł energii, rozważenia  budowy energetyki jądrowej oraz poprawy efektyw-

ności przemian energetycznych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia spełnienia ostrych wymo-

gów emisyjnych nowej Dyrektywy IED (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 

24 listopada 2010 roku, w sprawie emisji przemysłowych), a także poprawy efektywności energetycznej. 

W kontekście spełnienia wymogów UE kluczowe wyzwania dla polskiej energetyki 

związane są z niedostosowaniem technologicznym elektroenergetyki i ciepłownictwa pod względem 

osiągnięć emisyjnych, uzależnieniem od węgla, złym stanem technicznym przestarzałych źródeł wytwa-

rzania energii / sprawność urządzeń  do 30%/ sieci elektroenergetyki i ciepłownictwa, niewielkim zakre-

sem wykorzystania OZE, brakiem [3,4,5] energetyki jądrowej. Szacuje się, że prawie 1/3 bloków elek-

trowni zawodowych oraz ponad połowa elektrociepłowni i ciepłowni nie będzie w stanie spełnić warun-

ków dyrektywy IED. Z tej liczby  większość ze względu na wiek nie będzie nadawała się do moderniza-

cji, prawie połowa  krajowych elektrowni i elektrociepłowni ma  bloki eksploatowane powyżej 30 lat. 

 

Wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego  

 

    Ocenę poziomu bezpieczeństwa energetycznego wyraża się  przy pomocy wielu wskaźników [3,4]. 

Jednym ze wskaźników bezpieczeństwa energetycznego jest wskaźnik Stirlinga określający poziom dy-

wersyfikacji nośników  energii.  

    Wskaźnik ten kształtuje się najkorzystniej w przypadku, gdy struktura nośników energii zasilającej 

rynek krajowy jest zrównoważona i wieloraka.  Np. po 20% energii;- z gazu, z ropy naftowej, z węgla, z 

atomu, z energii odnawialnej . Wskaźnik Stirlinga dla Polski jest wyższy niż  średni w Unii Europejskiej 

z uwagi na wysoki udział paliw stałych oraz stosunkowo niski udział ropy naftowej i gazu ziemnego w 

polskim bilansie/Miksie/ energetycznym. Obecnie w strukturze zużycia energii pierwotnej w Polsce 
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udział ropy naftowej wynosi-19,9%,  gazu ziemnego –12,9%, energii odnawialnej 2,2%. Nadal najwięcej 

energii uzyskuje się z węgla kamiennego -50,%,  z węgla brunatnego-15%. 

Dywersyfikacja określa również udział poszczególnych dostawców w strukturze dostaw. Międzyna-

rodowa Agencja Energii oraz Unia Europejska zalecają, by import od największego dostawcy nie prze-

kraczał 30% całkowitego importu nośnika przez dany kraj. Sytuacja w Polsce jest następująca, nieomal 

66% dostaw gazu ziemnego i ponad 96% dostaw ropy naftowej pochodzi od jednego dostawcy – Rosji. 

Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest samowystarczalność energetyczna państwa wyrażająca się procen-

towym  stosunkiem krajowego wydobycia paliw do  krajowego zużycia. Wskaźnik samowystarczalności 

energetycznej jest skorelowany ze wskaźnikiem dywersyfikacji opartym na imporcie energii od różnych 

dostawców. Im większy udział importu w dostawach realizowanych na rynek krajowy, tym mniejsza sa-

mowystarczalność.. Polska jest samowystarczalna energetycznie w przypadku węgla kamiennego i węgla 

brunatnego. Natomiast w przypadku paliw płynnych i gazu występuje stałe uzależnienie, w przypadku 

ropy naftowej sięgające 97% (wskaźnik samowystarczalności - 3%). O stopniu bezpieczeństwa energe-

tycznego informują również wskaźniki zależności importowej oraz zależności eksportowej. Określają one 

stopień uzależnienia kraju od eksportu i importu paliw.  

Inne wskaźniki określają pożądany stan zapasów surowców energetycznych. Poziom zapasów określa 

stosunek stanu zapasów do rocznego zużycia. Polska  ma poziom bezpieczeństwa zapasów paliw nafto-

wych obowiązujący w UE – zapasy odpowiadające średniemu 90-dniowemu zapotrzebowaniu z poprzed-

niego roku.  

 Efektywność ekonomiczną gospodarki obliczamy z kolei  jako zużycie  energii w ciągu roku  w  me-

ga dżulach [ MJ/milion zł] do  produktu  krajowego brutto. Istotnym czynnikiem bezpieczeństwa energe-

tycznego jest też  kondycja finansowa przedsiębiorstw energetycznych. Mierzy się ją przy pomocy 

wskaźników płynności. W przypadku Polski najlepsze wskaźniki uzyskuje przemysł rafineryjny, nato-

miast rentowność gazownictwa jest  niższa. Państwowe Kopalnie węgla  kamiennego obecnie przynoszą 

straty . 

 

          Polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego  

 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała konieczność dostosowania polskiego prawo-

dawstwa do norm obowiązujących w UE. Ważnym procesem wprowadzanym obecnie w UE jest two-

rzenie jednolitego rynku gazu. W ramach harmonizacji prawa polskiego z prawem wspólnotowym 

Polska wdrożyła;- Dyrektywy Rady; 90/377/EWG z 29.06.1990 r., 91/296/EWG z 31.05.1991r.,  Dy-

rektywę Rady oraz Parlamentu Europejskiego 94/22/WE z 30.05.1994 r.,  Decyzję Rady oraz Parla-

mentu Europejskiego 96/1254/WE z 5.05.1996 r., Decyzję Rady 96/391/WE z 28.03.1996 r., Rozp 
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rządzenie Rady 736/96/WE z 22.04.1996 r., Dyrektywę Rady oraz Parlamentu Europejskiego 98/30/WE z 

22.06.1998r.,  dotyczącą górnictwa naftowego oraz gazownictwa.                                                                                

Z chwilą wejścia do UE zgodnie z art. 18 dyrektywy gazowej ,Polska otworzyła swój rynek gazowy w co 

najmniej 33% . Oznacza to pojawienie się konkurencji zagranicznej dla Polskiego Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa. Strategię Polski w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego określa Polityka 

energetyczna Polski do 2025.Dokument ten,  został przyjęty 4 stycznia 2005r. przez Radę Ministrów. Po 

przystąpieniu Polski  do Unii Europejskiej zaistniała konieczność zaktualizowania wcześniejszych pro-

gnoz i strategii. 

    Do kluczowych celów polskiej polityki energetycznej zaliczono; 

-zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego,  

-zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz jej energetycznej efektywności, 

-ochronę środowiska związaną z wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją paliw i energii 

/działalność sektora energetycznego/.  

    Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2000 r. nakłada na PGNiG obowiązek zróżnicowania kierun-

ków dostaw gazu ziemnego do Polski. Określa ono maksymalny udział importu gazu ziemnego z jednego 

państwa w całkowitym imporcie tego surowca do Polski. Zgodnie z rozporządzeniem udział  największe-

go dostawcy w imporcie do Polski nie może przekraczać  w latach ; 2015–2018 – 59% a w  2019–2020 – 

49%. Charakterystyczną cechą rynków paliwowych jest znaczący wpływ wydarzeń politycznych na ceny 

surowców oraz groźba kryzysów zaopatrzeniowych. Bezpieczeństwu energetycznemu sprzyja rozwój 

krajowej infrastruktury w zakresie wydobycia, przerobu i dystrybucji oraz  połączenie jej z europejskimi 

systemami energetycznymi. Z syntezy dotychczasowych rozważań wynika, że Polskie zasoby ropy i gazu 

są zbyt małe, by sprostać zapotrzebowaniu  rynku wewnętrznego, co zmusza nasz kraj do ich importu. 

Ponieważ Polska nie jest samowystarczalna energetycznie, bezpieczeństwo w zakresie dostaw może za-

pewnić jej jedynie dywersyfikacja dostawców i kierunków importu.  Dywersyfikacja kierunków importu 

ropy naftowej jest kwestią bardziej problematyczną niż dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego. Rosja jest 

najważniejszym dostawcą ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Oba kraje są związane długotermi-

nowymi kontraktami (kontrakt jamalski) Zmiana dostawcy ropy  spowodowałaby zmianę  technologii jej 

przeróbki. Koszty  przerobienia naszych rafinerii  zaprojektowanych na rosyjską ropę na inną ropę  wy-

niosły by ok.500 mil. zł.  

Problem dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego nie dotyczy jedynie Polski, lecz również większość 

krajów europejskich. Połączenie systemów gazowych krajów UE  daje fizyczną możliwość przesyłu ga-

zu, wymiany handlowej i zróżnicowania dostawców. Połączone kraje są również silniejszym partnerem 

handlowym, ze zdaniem którego należy się bardziej liczyć;  
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Nowe możliwości daje technologia LNG /Gazu skroplonego/. Umożliwia ona sprowadzanie gazu ze 

znacznych odległości, a koszt jej stosowania systematycznie maleje. Następuje wzrost liczby  terminali 

służących do eksportu i importu skroplonego gazu, również w Unii Europejskiej. Poszerza to,  możliwo-

ści handlu w obrębie Wspólnoty lub wzajemnej pomocy w ewentualnej sytuacji kryzysowej. Działania 

ekip rządzących zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski  z uwagi na zmia-

ny partii rządzącej po każdych  wyborach parlamentarnych okazały się  niewystarczające.  Działania poli-

tyczne powinny  wykraczać poza doraźne cele i korzyści, koncentrując się na długofalowych strategiach  

dotyczących także krajowych surowców energetycznych . 

 

Wydobycie węgla a cena i  ilość wytworzonej energii elektrycznej 

 

 Obecnie w Polsce wydobywa się węgiel  brunatny  w Kopalni Węgla  Brunatnego Bełchatów, Turów, 

Konin, Adamów. Dotychczasowe złoża stopniowo się wyczerpują a  niektóre w kopalnie i elektrownie 

jak Adamów  najbliższej przyszłości  zostaną zamknięte. Natomiast prognozuje się, że ilość zużywanej 

energii elektrycznej na jednego mieszkańca  będzie wzrastać Spowoduje to większe jej zapotrzebowanie  

a tym samym  konieczność budowy dodatkowych elektrowni, atomowych oraz  na węgiel brunatny  wy-

dobywany  z  nowych złóż. Dotychczasowe programy rządowe [5 ] dla energetyki mówią o wzroście za-

potrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku o 55% .   

      W Polsce wydobywa się obecnie corocznie około 60 mln Mg węgla brunatnego. Obecny poziom 

wydobycia będzie utrzymywał się tylko do 2022 roku, ponieważ w 2022r. jak wynika z  analizy zasobów  

kopalnia Adamów zakończy  wydobycie. Po tym nastąpi spadek wydobycia węgla brunatnego w Polsce, 

co może spowodować  wzrost ceny  energii elektrycznej. Aby utrzymać  wydobycie węgla brunatnego i 

ceny energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie to należy do 2022r. wybudować  nową kopalnię  

i  elektrownię. Wśród dużych  polskich złóż węgla brunatnego do  rozpoczęcia wydobycia wg.[5 ] 

planowane są do 2030r.,  złoża węgla brunatnego położone w rejonie Legnicy -14,5 miliarda ton  oraz 

złoże Gubin –Mosty-Brody -4,2 miliarda ton . Złoże  Gubin-Mosty- Brody [GMB] położone jest przy 

granicy z Niemcami. Po stronie niemieckiej na tym samym złożu  w kopalni Janschwalde wydobywa się 

15 milionów ton węgla rocznie który jest spalany w elektrowni o mocy 3000 MW. Następna znacznie 

większa  kopalnia węgla brunatnego Legnica i elektrownia Legnica powinna być  uruchomiona około 

2030r.kiedy to kopalnia Konin i Bełchatów oraz ich elektrownie  znacznie zmniejszą  wydobycie  węgla i 

produkcję  energii elektrycznej z węgla brunatnego. Planowane do uruchomienia kopalnie mogą przez 90 

lat dostarczać  surowiec do produkcji taniej energii elektrycznej i  pozwolą zapewnić naszemu krajowi 

bezpieczeństwo energetyczne w zakresie  energii elektrycznej . Na obszarze Gubin –Mosty bierze się pod 

uwagę [1] wybudowanie dwóch wieloodkrywkowych kopalni węgla brunatnego[KWB] , jedna-KWB 

Cybinka na złożach Cybinka, Rzepin i Torzym oraz druga  KWB Gubin na złożach Gubin, Żarki i Mosty.     
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    Kopalnia Cybinka wydobywała by 19,5 mln. ton węgla na rok  a kopalnia Gubin 26 mln ton na rok. 

Wydobyty węgiel brunatny   byłby spalany w elektrowniach  o mocy 9000 MW. Planowana budowa 

sześciu odkrywek  pozwoli znacznie zwiększyć produkcję nowoczesnych długich przenośników 

taśmowych i zbudować w każdej z nich   transport taśmowy węgla z odkrywki  do elektrowni na 

odległość ok. 12 km oraz  transport taśmowy wydobywanego nadkładu na  zwałowisko zewnętrzne na 

odległość ok.8 km. Prawdopodobieństwo pracy  przenośnikowego ciągu transportowego przy jednym 

przenośniku jest równe jego prawdopodobieństwu. Przy  większej ilości przenośników 

prawdopodobieństwo pracy ciągu transportowego   jest równe iloczynowi  prawdopodobieństw 

poszczególnych przenośników.   

    Zaletą  transportu taśmowego jest:                                                                                                                                                   

- osiąganie bardzo dużych wydajności transportowych (do 24000 m³/h), 

- możliwość pokonywania bardzo dużych wzniosów, do 25 stopni, 

- lekka konstrukcja nośna i łatwość przekraczania przeszkód terenowych, 

- łatwość przystosowania do przyjętych systemów eksploatacji i małe przestrzenie zajmowane przez 

transport taśmowy oraz  małe zużycie  części zamiennych, 

- małe zużycie energii, w stosunku do transportu samochodowego od 25-50%, 

- mała ilość obsługi i  centralne sterowanie i automatyzacja, 

- bezpieczeństwo pracy i stosunkowo mały wpływ na środowisko naturalne. 

    Cykl budowy kopalni i elektrowni wynosi około 12 lat. Dlatego też budowę kopalń Cybinka i Gubin  

należy rozpocząć się jak najszybciej, aby zapewnić utrzymanie po roku 2022 wydobycie węgla 

brunatnego co najmniej na poziomie 60 mln Mg na rok. Mogą się rodzić wątpliwości czy  postępujemy 

słusznie. Planowana [1 ] struktura produkcji energii elektrycznej z nośników energetycznych w 

Niemczech do roku 2040  jest następująca; - z węgla brunatnego-34%,- z węgla kamiennego-31%, z gazu 

-16% z energii odnawialnej -16%,inne 3%.Zmniejsza się udział energii  jądrowej  a zwiększa  udział 

energii odnawialnej i  węgla brunatnego. Polska obecnie produkuje około 34% energii elektrycznej w 

elektrowniach opalanych węglem brunatnym o mocy około 9000 MW. Energia ta jest tańsza  od energii z 

węgla kamiennego i innych  paliw. Cena energii elektrycznej [1] za MWh, w 2006r produkowana z 

różnych surowców energetycznych wynosiła;- dla węgla brunatnego 129,57 zł,- dla wegla kamiennego 

153,02 zł., z elektrociepłowni gazowej 253,94 zł., z elektrowni wodnej 328,29 zł. Polscy projektanci i 

inżynierowie zbudowali kopalnię, maszyny i urządzenia dla największej w Europie kopalni i elektrowni 

w Bełchatowie. Mają więc doświadczenie, do budowanych elektrowni zastosowane zostaną  nowe 

ekologiczne technologie  bez emisji  zanieczyszczeń do atmosfery  oraz nowoczesne przenośniki 

taśmowe o dużych długościach i wydajnościach. Z syntezy opracowanego artykułu wynikają następujące 

wnioski. 
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Wnioski  

 

1) Kolejne złoża węgla brunatnego się wyczerpują i  aby wielkość produkcji węgla i energii  

  elektrycznej była  na tym samym poziomie należy  uruchamiać nowe elektrownie i  kopalnie     

  wydobywające węgiel z nowych złóż.  Posiadamy  wykwalifikowany personel i przedsiębiorstwa,   

  które mogą wybudować elektrownie i kopalnie oraz  wyposażyć je w maszyny i urządzenia do   

 wydobywania węgla. Da  to pracę  polskim pracownikom także z zakresu logistyki  

  w czasie  ich eksploatacji oraz pozwoli zapewnić Polsce  bezpieczeństwo energetyczne  w zakresie   

 energii elektrycznej.  

2) Energia  elektryczna  produkowana  z węgla  brunatnego jest najtańsza a  duże złoża  węgla 

brunatnego znajdują się  w Województwie Lubuskim w miejscowości  Gubin-Mosty-Brody  oraz  w 

rejonie Legnicy w Województwie Dolnośląskim.. 

3)  Planowana budowa odkrywek  pozwoli zwiększyć produkcję nowoczesnych długich przenośników  

  taśmowych, zaprojektować i wybudować   w każdej z nich, ciągły   transport taśmowy węgla z  

  odkrywki  do elektrowni  oraz nadkładu z odkrywki na zwałowisko.  
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            Streszczenie 

 

W artykule podano definicję  bezpieczeństwa  energetycznego i jego  wskaźniki  dla Polski. Wskaza-

no na konieczność budowy kopalń węgla brunatnego z transportem przenośnikowym  jako czynnika sta-

bilizującego bezpieczeństwo energetyczne w zakresie energii elektrycznej. Omówiono ceny  energii elek-

trycznej otrzymywanej z różnych nośników energii. Podano mix energetyczny Niemiec i  Polski. Z anali-

zy omówionych zagadnień na podstawie syntezy opracowano  umieszczone na końcu artykułu wnioski, 

które  formułują  zalecenia do intensywniejszego  rozwoju  kopalń węgla brunatnego.  
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Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, węgiel brunatny ,transport taśmowy  

 

     Energy security of Poland in the electric energy    

   

 Abstract 

 

A summary of the article gives the definition of energy security and its indicators for  Poland. 

Indicated the need for the construction of coal mines with the transport conveyors as a factor to stabilize 

energy security in the field of electricity. Discusses electricity prices obtained from different energy 

sources. Given the energy mix of German and Polish. From the analysis of the issues discussed on the 

basis of the synthesis have been placed at the end of the article requests. Summarizing in Polish and Eng-

lish was performed. 

Keywords: energy security, brown coal, conveyors transport. 

 


